Nurturing
future
talents

Quem somos
A RRP Advogados foi fundada em 2016 por um conjunto
de advogados com um sólido percurso proﬁssional
e especializados em várias áreas de prática.
Somos uma boutique com uma forte componente transacional,
habituada a trabalhar com um largo espectro de agentes
económicos, em assuntos e operações de âmbito nacional
ou transfronteiriço.
Contamos com uma equipa simultaneamente jovem e experiente
em todas as áreas de prática e setores relevantes da economia.
Estamos integrados numa rede global de escritórios de advogados
(a EY Global Law network), com mais de 2.000 advogados
e presente em 80 jurisdições a nível mundial, o que nos permite
beneﬁciar de experiência, expertise e recursos a uma escala
verdadeiramente internacional.

“O nosso compromisso com os estagiários
passa por garantir-lhes, no mercado,
uma exposição a assuntos e clientes
sem paralelo em Portugal”.
Ricardo Reigada Pereira
Managing Partner da RRP Advogados

As nossas
Áreas de Prática
Societário e Fusões
e Aquisições

Imobiliário

Seguros

Bancário e Financeiro

Público, Energia
e Projetos
de Infraestruturas

Laboral e Imigração

Fiscal

Mercado de Capitais

Proteção de dados
pessoais

A nossa
presença
global
Através da
EY Global Law
network

O que temos
para oferecer
Um estágio rotativo,
com passagem por três
áreas de prática distintas
Um plano de carreira consistente
e uma progressão na carreira
diretamente relacionada
com o mérito individual
de cada advogado
A oportunidade de aprender
diretamente com proﬁssionais
de topo e de participar
ativamente em assuntos
desaﬁantes com um elevado
grau de autonomia
e responsabilidade
Uma aposta constante
na formação (interna e externa)
dos nossos advogados

Uma prática com dimensão
internacional, em virtude
da nossa integração
na EY Global Law network
Boas condições de trabalho,
bom ambiente e uma cultura
e identidade próprias
Uma forma de trabalhar
que visa atingir um objetivo
fundamental: conquistarmos
a conﬁança absoluta
dos nossos clientes
A promoção da participação
dos advogados em iniciativas
de assessoria em regime
de pro bono e em ações
de responsabilidade
e solidariedade social
de cariz não jurídico

O que
procuramos
O nosso candidato ideal é aquele que…
Tenha sólidos conhecimentos técnicos
Já tenha tido experiências proﬁssionais anteriores
(não necessariamente na área jurídica)
Seja detentor de um Mestrado ou LL.M
(fator que joga a favor do candidato,
mas não é necessariamente um fator preferencial)
Seja ﬂuente em inglês e idealmente
noutras línguas estrangeiras
“Tenha mundo” (que tenha hobbies,
que tenha viajado, que tenha outros
interesses para além do Direito)
Tenha bons conhecimentos informáticos
em Word, PPT e Excel
Seja bem formado e solidário

Processo de
Recrutamento
A RRP Advogados dá geralmente
início ao processo de recrutamento
em novembro do ano civil anterior
ao da integração dos respetivos
advogados estagiários, sem prejuízo
de receber e analisar sempre
os currículos que lhe sejam
enviados noutras alturas do ano.
A seleção dos candidatos é feita
na sequência de duas entrevistas
com diversos responsáveis de áreas
de prática da RRP Advogados
e o seu Managing Partner.

Envie-nos
o seu currículo

Diretamente através da página
de recrutamento do nosso site
www.rrp.pt/pt/recruitment
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